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01. O movimento integralista remonta no Brasil à década de 1930 tendo como líder a figura de Plínio Salgado. Trata-se de um movimento 
político de tendência conservadora, anticomunista e antiliberal. Ao analisar seu arcabouço político podemos observar o caráter 
corporativista resultado da influência do fascismo italiano que se revela na medida em que prega a submissão do indivíduo ao Estado. 

 Resposta: D

02. A Era Vargas (1930-1945) foi marcada por avanços na Legislação Trabalhista, como a regulamentação das primeiras leis e posteriormente 
a CLT. Esta última permitia o funcionamento de sindicatos, que eram utilizados pelo Estado como instrumentos de controle das classes 
trabalhadoras. O fragmento relata que, apesar do controle exercido pelo governo, havia ideias contrárias à lógica da necessidade do 
povo trabalhar, deixando às autoridades o papel de cuidar da política.

 Resposta: B

03. Ainda que as leis trabalhistas tenham sido regulamentadas por Vargas desde o início da década de 1930 é equivocado afirmar 
que o governo permitiu a livre organização da classe operária. Nesse sentido, os sindicatos únicos por categoria, encontravam-se 
subordinados ao Ministério do Trabalho. O 13º salário foi efetivado após a morte Vargas na conturbada gestão João Goulart em 1963. 
De fato, podemos afirmar que a promulgação da Constituição de 1934 estabeleceu novos parâmetros eleitorais como o voto secreto e 
extensivo às mulheres além de ter regulamentado a legislação trabalhistas. Na fase inicial do Governo Provisório, ao contrário do que 
foi afirmado no item D, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Finalmente, podemos afirmar que embora Vargas 
tenha promovido iniciativas de defesa ao  setor cafeeiro que sofria em decorrência dos efeitos da crise de 1929, sua prioridade era o 
fortalecimento da indústria pesada ou de base. 

 Resposta: C

04. A observação atenta do texto e de sua fonte possibilitará o aluno dirimir eventuais dúvidas. Trata-se da Ata de reunião no Ministério 
da Guerra, 28/09/1937. Ainda que fique claro o compromisso dos generais de combater os comunistas, podemos inferir que não 
se trata da Intentona Comunista, que, tendo ocorrido em 1935, já havia sido debelada. Dessa forma, e pelo contexto apresentado, 
podemos afirmar que o documento remete ao momento de tensão que antecedeu à implantação do Estado Novo sob a alegativa de 
impedir a implantação do comunismo no Brasil através do plano Cohen.

 Resposta: D

05. A conjuntura a que o texto se refere é do famoso Crack da Bolsa de NY. A referida crise que teve epicentro nos EUA se espalhou por 
quase todas as regiões do planeta integradas ao sistema capitalista. O Brasil sentiu os efeitos de forma contundente, pois a economia 
cafeeira se ressentia da redução de suas exportações e da redução da oferta de crédito destinado a sanar os problemas das super 
safras. Se por um lado a crise econômica enfraqueceu os grupos políticos tradicionais e favoreceu a ascensão de Vargas no episódio 
da Revolução de 1930, por outro, o novo governo recém-implantado deveria buscar o encaminhamento de medidas que buscassem 
a solução do quadro agudo de crise. Nesse sentido Vargas assume uma postura nacionalista e intervencionista direcionando esforços 
e investimentos para indústria, especialmente a de base.

 Resposta: D

06. A atuação política do Movimento Tenentista foi um dos elementos fundamentais para o declínio do regime oligárquico, que culminou 
com a Revolução de 1930 no Brasil. Surgido no meio dos militares de baixa patente, criticava os vícios do modelo oligárquico, como o 
voto aberto e o coronelismo que, segundo eles, era resultante do excesso de liberdade concedido pelo regime federalista. A posição 
política dos tenentes contra as práticas oligárquicas colocava-os na rota de colisão com os interesses das elites paulistas. Destaque-se 
que, após a Revolução de 1930, os tenentes se aproximaram de Vargas e compuseram com ele, distanciando-se posteriormente pelas 
pretensões ditatoriais e centralizadoras de Vargas. Uma das maiores expressões políticas do tenentismo no Nordeste foi Juarez Távora, 
conhecido pela alcunha de o “vice-rei do norte”.

 Resposta: A

07. Os anos 1930 foram marcados por uma profunda polarização ideológica que refletia no Brasil o confronto entre as tendências de 
extrema esquerda (socialista) e de extrema direita (fascinazistas) que se confrontavam na Europa. No Brasil, era a A.I.B – Ação Integralista 
Brasileira –– a expressão maior dos ideais fascistas, que se fundamentava em valores ultranacionalistas, corporativistas, militaristas. 
Tinham como símbolo o ∑ (sigma) e saudavam-se com a expressão Anauê (saudação em Tupi-Guarani). Em contrapartida, reunindo 
as diversas tendências antifascistas, foi fundada a A.N.L – Aliança Nacional Libertadora, que tinha em Luís Carlos Prestes seu líder de 
honra, a qual, ainda que não tivesse um programa político totalmente socialista, teve nessa ideologia forte inspiração que se verifica 
em expressões como “pão, terra e liberdade” e “Todo poder a A.N.L”, que podem ser associados as Teses de Abril de Lênin. O receio 
de Vargas ante ao crescimento da A.N.L provocou a decretação de sua ilegalidade pelo governo em 1935, resultando em sublevações 
em algumas partes do país, num episódio conhecido como Intentona Comunista.

 Resposta: E
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08. A observação atenta da fonte do fragmento oferecido na questão nos permite concluir que se tratava da chamada Intentona Comunista 
de 1935. O movimento se contextualiza nos momentos subsequentes ao fechamento da ANL nos quais Vargas usou a Lei de Segurança 
Nacional. O movimento que aglutinava elementos insatisfeitos com o autoritarismo varguista e que pretendia instalar um governo 
socialista teve origem em Natal (RN), com reflexos em Recife (PE) e no Rio de Janeiro (RJ), mas, isolado, acabou derrotado pelas forças 
fiéis a Vargas.

 Resposta: B

09. O tema da questão é a Revolução de 1930, que figura entre os mais importantes e polêmicos fatos de nossa história, que gera debates 
entre diversas correntes historiográficas que divergem no que diz respeito ao seu significado. Ainda que se conteste a atribuição do 
termo revolução, até pela permanência de determinados grupos e de práticas políticas, não podemos desconhecer que este episódio 
provocou transformações econômicas (orientação nacionalista e apoio à indústria de base), sociais (incorporação de uma legislação 
trabalhista) e políticas (atuação de grupos políticos que compuseram a aliança vitoriosa na Revolução de 1930). Nesse caso, para 
conciliar os diferentes interesses, Vargas, habilidosamente, agiu como um mediador entre os diversos grupos insatisfeitos com o 
modelo oligárquico paulista. A Revolução de 1930, ainda que não fosse revolução de fato, precisava, para ser legitimada, demonstrar 
distanciamento do modelo anterior.

 Resposta: E

10. As intensões de Vargas de se perpetuar no poder após 1930 encontraram forte obstáculo da oligarquia cafeeira paulista que foi 
derrotada no processo político que permitiu Vargas chegar ao poder em 1930. Vargas, logo nos momentos iniciais de sua gestão, 
definiu sua orientação política em direção ao centralismo em substituição ao federalismo, inclusive com medidas típicas de regimes 
autoritários que podemos evidenciar na suspensão da Constituição, no fechamento do Poder Legislativo e na indicação de interventores 
em substituição aos antigos governadores para os estados, sendo esta medida um dos pontos de discórdia que se desdobrou no 
Movimento Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Alegando a falta de base legal para a permanência de Vargas no poder, os 
paulistas organizaram um movimento sob o pretexto de reconstitucionalizar o país onde vislumbravam a possibilidade de recuperar 
o poder perdido em 1930. A morte de 4 estudantes acabou virando um símbolo para o movimento, era o MMDC. Ainda assim os 
paulistas acabaram derrotados. Mesmo tento Vargas encaminhado medidas que levariam à nova Constituição, promulgada em 1934, 
o projeto político dos paulistas acabou frustrado no seu real intento.

 Resposta: A
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